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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry          
č. 27/2007,  ktorým sa upravujú niektoré podmienky predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach v Nitre v znení dodatkov 
č. 1, č. 2
u z n á š a   s a    n a   v y d a n í 
Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 
27/2007,  ktorým sa upravujú niektoré podmienky predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach v Nitre v znení dodatkov 
č. 1, č. 2

u k l a d á
vedúcemu odboru komunálnych činností a životného prostredia 
zabezpečiť prostredníctvom referátu klientskeho centra služieb 
-  vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Nitry č. 27/2007,  ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach v Nitre v znení dodatkov č. 1, č. 2 na úradnej tabuli MsÚ
                                                                         T: do 10 dní
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým
                                                                         T: do 30 dní
                                                                         K: ref. organizačný

Podpis predkladateľa:



Dôvodová správa

     Dňa 07.05.2015 bolo na Mestský úrad v Nitre doručené upozornenie prokurátora Pd 
83/15/4403-2 proti niektorým ustanoveniam Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 
27/2007, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach v Nitre v znení dodatkov č. 1, č. 2 (ďalej aj ako „VZN č. 27/2007“).

     Prokurátor okresnej prokuratúry upozornil na nedostatky, ktoré spočívajú v nesúlade VZN 
č. 27/2007 so zákonom č. 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Zákon 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb“). 

     Prokurátor predmetným upozornením poukázal na skutočnosť, že Mesto Nitra 
nezosúladilo zákonné ustanovenie §12 Zákona o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb, keď za orgán dozoru boli určení v ustanovení §10 VZN č. 27/2007 
zamestnanci mesta – odboru komunálnych činností a životného prostredia, referátu prevádzky 
mestských tržníc a útvaru hlavného kontrolóra a Mestskú políciu v Nitre. Prokurátor  
zdôraznil, že zamestnanci mesta Nitry ani Mestská polícia v Nitre nie sú orgánmi mesta, 
a preto je ich zaradenie medzi orgány dozoru v rozpore so zákonnou právnou úpravou. 

     V rámci preskúmania VZN č. 27/2007 prokurátorom bolo Mesto Nitra ďalej upozornené aj 
na nesúlad VZN č. 27/2007 so Zákonom o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb týkajúci sa maximálnej výšky pokuty, ktorá je na základe zákona v maximálnej výške 
17.000,- eur a nie 16.596,- eur, ako je uvedené v ustanovení §10 ods. 2 VZN č. 27/2007.

     Upozornením napadnuté ustanovenia VZN č. 27/2007 boli preskúmané referátom právnym 
a vymáhania pohľadávok, výsledkom čoho je predkladaný návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 
15/2007. 



Návrh

Dodatku č. 3

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 27/2007, ktorým sa upravujú 
podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Nitre 

v znení dodatkov č. 1, č. 2

     Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa v zmysle §6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. g) a v nadväznosti 
na § 4 ods. 3 písm. h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov u z n i e s l o na vydaní tohto Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu 
mesta Nitry č. 27/2007 ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach v Nitre v znení dodatkov č. 1, č. 2 (ďalej aj ako „VZN č. 
27/2007“).

     Všeobecne záväzné nariadenia mesta Nitry č. 27/2007 ktorým sa upravujú podmienky 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Nitre v znení dodatkov č. 1, 

č. 2 sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V ustanovení § 10 sa vypúšťa pôvodný odsek 1 a nahrádza sa novým znením:

(1) „Dozor nad dodržiavaním podmienok predaja výrobkov a poskytovaním služieb na 

trhových miestach vykonávajú orgány dozoru v súlade s ustanovením § 12 zák. č. 

178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach v znení neskorších predpisov“.

2. V ustanovení § 10 ods. 2 sa pôvodná suma uloženej pokuty „16.596,-€“ nahrádza 

sumou „17.000,- €“ a ods. 2 znie nasledovne:

(2) „Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 17.000,-€ v zmysle § 12 zák. č. 178/1998 Z.z. 

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení 

neskorších predpisov“.

Na vydaní tohto dodatku č. 3 k VZN č. 27/2007 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo 
dňa ........................... a tento dodatok nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t. j. ...........................

Jozef Dvonč                                  Igor Kršiak
    primátor           prednosta

  Mesta Nitra             Mestského úradu v Nitre




